
TESK&pISY.,
přo vše€hny úřady' obclrody a kanee!ář

Cení<y zboŽí, ře ( omni
ndborové lc1rl ily, plo kcitv

zhotoví Vdm v ne]lrio ti.í

t s kop isy propoqoČní o
umělecké ndvrhy o' 1' p'

době

ATBHRT'ffiEyffi&trffi
V NÁŘoDN í 5PŘÁVĚ

AŠ _ sEtBsfrÁ !2 _ Tffil. ?a?Ú, ?g?,&

6NAFICffiY A I'METECHY UAIT{}B

Zhotovujeme v:--echny druhy ti:,-kop sri kniirtlskem,
kcme notlskem, ofsetem o h]uirot skem' . \/kusné
nólepky no zboŽÍ' vícebctevné viqnety ro ldhve'
přívěsné štÍtky sklridcČky, oboly no zboží c potro'
viny' . Vi<u'<né o lrrělc':cké vozby kn1h o pomit_
níkŮ' Výrobo obchocních knih všech druhŮ'
llnlrovoných rostrŮ pro obchodní do-ny o konce_
iiře. . obroťte se vždy ve svých objedn<1vkrjch no
ndš zdvod' pororJíme Vcim r,,e vo]bě vhocjného
tiskopisu' Zholovírne Vdm vkusnÝ ndvrh,

VYliskl. svoboda. Áš

4 ť|Ai .í i]
Vodor.ocly - plynovod1' - kanalisace _ írstřeclni lopeni

BRI GRIMMOVE
AS, Trumanova 10Ó, telefon 2389

tl á rotl ní spt,ávr:c Fl1 ANT. ŽÁCEK

leleÍ. účaslníků

Zalímní

sítěseznam

Aš_Hazlov_Rossbach

TlElLtEF[lNl $$$2

ASSKA SPMMilTHil,N,T \i ASI
ÚVĚRY





llrileáté polryry.k' clďonorrf,ní'

í. Yšgo écnd pokyny.

Úst ednu žádejte o spojení vždy ud ní- čísla volané
stauice. Číslo vvllledejtě v nejnovějším telefonním sezna.
mu. p ípadně v jebo poslednÍch dodatcích; jinak se vy_
d váte i nebezp éí' ža obdržíte cbybné spojení.

Hovo te z etelně a p íuro do mikrofonu. Nikdy nek ičte.
opakuje_li ríst edna žád'ané ěíslo chybně, upozorněte

ihne? nďchvbu a číslo znovu nad ekněte.

"*Ihi|u,1,r:-l', 

! edstavte se ihned jakmile se volaná stanice

"'i;i;:ii volán. bez vvzvilní se p odstavte buď číslem své
stánice, nebo šv m j rénem. N hlaste se pouh m slovem
,,Halo".-- 

S otázkami a stížnostmi obracejte se vždy jen na dotaz
nebo dozorěího rí edníka. nikoliv na ri ednice, které tím
zdržujete, takže nemohou pak obsluhovati ostatní volající
ríčastníky.

Zachoíeite u telefonního p ístroje klid a netluěte do
vidlice o ístroie: poškozuiet'e tim ielefonní zaíízení.

MikroTon n bo sluchátlia vždy správně položte nebo
zavěste do vidlice; nikdy nenechejte vyvěšeno; znemož-
ujete tím vyvolání své stanice k p ípadně žádan m

hovorrim.
Iste-li p ipo.ten na automatickou st ednu, volte číslice

taĚ za .él.i" "iak isou psánv: číselnicí otoěte vždv až
k nárazníku; teedjte vžcly'ukazováěkem pravé ruky,
nikrly tužkou " 

pod. p edmět'em.
Číšelnici ve žpětriém pohybu nezdtžajte ani ne-

zrychlujte, neboť_tím niěíte vlastní p ístroj a zaíízení
v ríst edně.

{

j 2. Návod,
jak telefonovati, pro častníky automatick ch ríst eden.

Yyvolání ríčastníka (služebny).

F ed volbou si vylrlďejte nejprve správné číslo, zdvi-
hněte.pak mikrotelefon a p iložte s]uchátko ihnedkuehu.

Slyšite-ti oznamoYaeí t n (v pravideln ch intervaloch

obdzod hožem,i a kožeryjm zbožím. - cestozlní hufry

Stanislao Mina ík, Áš
Masarykooa 5 tel. 7828
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I
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se opakuje ktátce a dlouze vyso& :t ir .-.-. ). započ-

"Ťíil"*"i' *P*, ffi irÍ*"n',': tí m z pťrs ob e m. ž e 
" 

o- tÍ
sunete ukázováček pravé ruLy do otvoru 

_5, 
otočíte kotou-

ěem číselnice až k nárazníku, pak vytáhnete rvchle ptst
z'otvoru a vyěkáte, až se číselnice vrétí do své základní
polohv.
'-'ďŇ'ol"e otočíte ještě jodnou číselnicí, zasunuvše pist
do otvoru 4. Po ukončené volbě ž daného ěísla pozorně
nasloucháte. jaké uslyší'te znamení.

Není-li žáď'aná, stanice obsazgna, slyšíte ve sluchátku
kontrolní ton (vyzváněcí t n t. j. rr dlouh ch intervalech
se opakuiící t n: - _ -), Nep ihlásí-li se ríěastník, za-
věsíte mik'r.o'te1efon opět do vidlice p ístroje.

Te{i volaná stanicď obsazena' slrršíte ve sluchátku ob-
sažovací t n (t. j. trval klubok t n _), zavěsíte a volbu
opakuÍete za několik minut.-'h"aiiě-li; ;Ýivolbc "cÉt""ého 

ěísla. položíte mikro_
telefoh na okarižik do vidlice a voláte flák znova.

Neslyšíte-li oznamovací t n, n brž ji Ý t n, nem žeté
volati'-neboť všec,hny voliče v ríst edně jsou obsazeny;
uložíte tedv mikrďelefon opět do vidlice a voláte za
chvíli "oooí. Kdvbvste p i pakování volbv nezaslechl
žrídného t nu' oznáfoite ioc ž neb|ižší telefbnní stanice
ohlašovně poruch.

Za hovoiu se nedot kejte vidlice p ístroje, abyste
v Y.lspoJenr neprerusrr

Ukoněení hovoru.
Po skončení hovoru vložíte mikrotelefon pozorně a

správně do vidlice (po p ípadě zavěsíte), teily nikoliv
šikmo, a'by se nestalo, žďsďYás nikdo nedovolá.

Upozornění.
Účastní}v vedlejší,ríst -4"/ Neuberg najdete na konci

sezn&mu ucastnrKu srte &ssKe.

.. F. PESTEN
pARFUIA ETRilE " DR99Ery18

BAIRW" IIAK\F
;i nár. správa - tol. 3303 v. K osTo H RYz

2

Aš (Autp

'proYoz místní a meziměstsk nep et it'?.
P:ihlašov ní meziměstsk ch hovoru ě. 02
Stížnosti a informace č. 02 

"

Telefonické podávání telegrarnri
Hlášení porpch

Poštovni ,nráa'es I G_zt; 8_12, t5_t9 8-12,
' 15-19\

Pďtovní'r'i ad Aš 2 (na nádr.) dosud neotev en
Pďtovní r'í ad Aš 5 (dosud neotev en)
Boštovní rí -ad Schiinbach u Aše (8-12t t4-tí.30;

a) ve ejné hovorny

t0-12:' 10-12)
Poštovní' rí ad Ňeuberg (8-12; 14-t7;

e-t2) ru[

b) stanice ríčaetnické

é. 03
ě. ,00'L

,ě. 3892
9-10;

č,. rw

č,. 3w2
č. lw1
é.3w1

, .A:

Adam JoseÍ, byt Do Selbu
, 18 ,907
Adam Ladislav, byt Do Sel-

bu 18 2319
'i
Aďer a Nickerle, nár. spr.

Ánt. Vaněčelk, Neuberg
. 2to2

Adler otto, tov rna na stáv-
kové zboží,'nár. spr. El.
Mráěková, Krajk'í ská íi

Aechtner Christian, cukrér_
na a kavárna, nár. spr.
Jar. Ne'dvěd, Masarykova
8 

'lŽAkciov pivovar, Schiir
bachská 184 79t8

Dr. Alberti Walter, Kamen-
ná" 27 2884

Albreeht Ernst. eznické
pot eby,n r.sfr.Vladimír
Měšťrá.nek, Stďinova 50

5372
4p61qtieo Alberto' v roba

betonu, a xylolítu, Selb-
ská 11 wt

Ttno, likéry,lah dky,
uzeniny a potraoiny

nokoupítc len u prvoÚffdní Ílrm'

Adolf Graf národní správa Josef Adtač
Aš' Rooleveltovo l6t . Teleton ttEí



Denně čerstvé pečlvo a chléb

EM|L ANDRLE, AŠ
Rooseveltova 165 - Tel. 2AAz

Ándrle JoseÍ, Na háji 1861

Andrle Václav, rorre-33m
2577 28.lt

Aško, konsumní drlužstvo,
Trumanova 216 3132

Ašská drivěrní společnost,
Hamerschmid a spol.,
n r. spr. Helena Kleilová'
Kmochova 19f4 312,

Ašská soo itelna. nár- sor.
Karel lánoš, Masarykova
51 5912

Ašskrí v roba mě íeíeh p í_
strojri, n r. spr. R. Matou-
šek, Schiinbachsk 1495

3ml
Ašská z6lrožna, Trumanova

66 2a9?
Autornltická teleÍonní, -

st edna 2880

B
Bďerl Jifi. nléká,rna, nár.

spr. Šantora Josef, Truma_
'bova 75 ,239

Brinkovní drld Schmidt Ka_
rel, nár. spr. Filip Němec,
Ro seveltbva 14ž 3%ž

Bareuther Albin. Kameno-
tiskárna' Rozmárinova 78,#

Bareuther Rudolf. vÝroba
prádla a stávkovéhohboží,
nár. spr. Otakar Hostin_
sk , Karlova 11 38?Í

Baťa, prodejna obuvi, Tru-
manova 56 9814

Baumgiirtl Kristian u ,yol
nár. spr. Hugo Brada, Slo_
vanská t896 2111

Belica Stanislav, z vodní
i.,9. fy Rpd. Hoffman,
Dvo ákovo nám. 33u

Beneda toseÍ, resp. fin. str6_
že, Selbská' 2241 3916

Bergnann Otto, velkoob-
chod textilními odpadky,
nár. sp. Urban V. 

_ 
5tÍ

Berní spr va, Stďinova$L2

Berní a4 stalinovar!|fr

Berthold, knihtiskárna, nár.
spr. Boh. Živee, Slovanská
r9B7 3917

Sukna_látky-hedvábí
ve velkém ] v.malém

stanislaw Elureš
nároClnÍ správce

Aš. Trumanova 69 Telefon 3 t25

t?

*rt &r

Dob c naplnÍto tallru
V druŽstvu ''AškltrrTrumanova 216 - tel. 3132

Briiutigam ltrilhelm, c,b p.
čistíina barvírna e tkal-
covna. nár. spr. Nedvěd
Emil, Klostermannova 11

p80
Brejša otta, byt Roosevol-

tova I27 22916

Budan Fn. lak rník, n r.
spr. Zelen Emanuel 29(E

Buchlreim E tnst, želé zdství,
Hiicht Mikuláš, Roosgvel-

Bíno V clav, mistr plynárny
Slovanská 1896 z9l0

Bio Central, n r. spt, Zietz,
Potoění Í6 32fr7

BláhaMiloslav.; byt, nár. qpr.
G. W. Panzer, Kollárova
2325 ;: 359

Blayer Ji í, továrna na stáv-
kovéLboží, nát. spr. Marie
Bittonglovrí' Havlíčkova'' 23Ž6 2987

Bohemsk Antonín,Nassen-
grubsk 2268 212,

Bogška Alois' Chebská;76

B6hm Jan, peka ství' nár.

'', 
spr. Techl -Ylastimil 235í

Brandl RudolÍ. nár. spr. Án-
' drle Emil, p ka stv:í, Roo-

seveltova 6í 2882

Braun Gustav, textilie a
prádlo, nár. spr. Havel
Ladislav, Ka-énná 60

2731

Brauner Váelav, byt na pa-
stvině '' 388P

lir

Bureš Stanislav, nár. spr. fy
J. Trotz, Trumanova 9

J82'
Burkman Vilém, tov rna na

stávkové zboží, Čapkova

tova 43

t-3

n23

2Zr4
ButterhoÍ Konrad, v roba

šablon, nár. spr. Patloka
Ladislav,Bratisk6722-l

BvtovÝ rí ad. evakuaění od_
bo", činžoíní odd. MEsa_
rykova 44 9112

Veškeré druhy poiiŠlěnÍ provddí r1stov stoleté d věry

Zrvní Česko vzojemnÓ pojištbvno
(zol. r. 1627)

Poi išťouocí, koncel , flš, Trumonovo 66, l. p., tel, 2936

Buchheim
uhlím a' Jaroslav

a.4

F. W., obchod,
d ívím, nár. spr.
SvoMa, Reslo-



spoJENÉ VlhrNÉ sKtEPY 1:']']] ''j

vE|.KooEcFtoE vínrnn A LIKÉPV
-Ílš, Trum'anooa 51 Telepnl karcel 5929, sHad 1fio

Bvtov ad, sklad tertilií,
fuasírykoia D 2292

BvtovÝ rí ad. textilie. kan-
cel evak. rí . a 3klad.
Masarykova 29 2W

C

Celní rí ad Hlavní nádraží

Celní aď Horní Reuth 64
5210

Celní rí ad Nové Domy 114
3129

Celní rí ad Selbsk silnice
2294

Cenhrílní drogerie, n r. spr.
Ma'rie Kďandrlová 3m7

Č

Č cha Karel byt, 'Mírová2229 2188

Časta taroslav, Ruská 2258
, 1nt

Čechura Karel
.Masarykova 12 lt j

Čern Jaroslrav, n r. gp!.
fy Christian Geipel,
Trumanova 61 2lll

Čern Vojtěch" edník,
Horskrí 1 ,8n

Červen Stanislav, r edníh
Dlouh 2088 98rz

Čegkoslovensk spr va
velkostatku Sorg, vedoucf
Štofan Kotris, Neuberg 98

2106
Čeckoslovensk6 shana ná-

rodních socialistri' okres'
ní v konn v bor, Roo'-
seveltova 175 37ll

Československá stranri li-
dová, Klostermanova 17Í0

z1%
Československé státní dr -

hy Hlavní nádraží 3?.%
N kladní ť pravna 298í
Městské nádraží ftfi

ČeskoslovensEÝ č'envaf.,'
kííž, Churchillova Í bo

D
Daniel G. Á- a spol. nán
spr. Seidl, Polní 2íet4 

- 
3108

,916

YŽdy čerstv samoŽltn chléb a bllé pečlvo
Wborné iakostl obdrŽíte u flrmv

).V.chládek
Áá'. spr. firmy l(.WotÍrllŤlr Aš. Markétlna č.1

Obchod

JoseÍ
porculánem'a ga,lanlerie

r l národní správcc íy L. W nschová

l_oooÍ aš, Mascrykova čís. 24

D&ic JoseÍ, ezník,/Roose-
veltova 89-99 9281

Dětsk ozdravovna, Neuen_
brand 36 ,98,

Dittrich Karel, IVíUDr.,
léka , Školní 1 2736

Doležal Miroslav, tajomník
' USo, Na pastviné 1121u
l Dost Albin. továrna n& ru-
l kavice, áár. spr. Nďepa
1 Zdeněk, Mánesova t350i _-_ m4
Diillinger Yalentin, tov rna

na prádlo,
Nedbalova 2015 ,r08

Diitsch Arnoš| elektro-
nechanik, nár, spr,
Šubrt Lardislav, Kamen-

Dresler JoseÍ" byt,- spr. fy
Gliis6e[, Máriánsk 2lo7

38?p
Drocerie. Frant. Mehlhose,

"ď". 
s i. Fišer old ieh,

Masat'ykova 23 2199
Droserie Petzold. Reinhard

ná"r. spr. pí K čandrlová
9ro7

DuÍek Josef, Nemochiční 50
zID

Dvo k Karel, byt, Masa;
rykova 5 2P8?

D

EbnerovÉ Marie. koloniál,
nár; spr. Yeverka Frant.,
Kamenn 19 t 9,

Eicenberrer ing.. n r. epr.
Ýo jt. I{ováěeĚ,' stavitel]
Koll rova 2577 ,89

Elektrárna, v iz Z6p adoěeské
elektrá'rny

Emq továrna tepeln ch p í-

n6 54 ?a9'

strojrl 5121á
Evangelick Íarní rí ad..

Hušovo námt 16 .w2

Ř'eznictvÍ 'a uzenaistvÍ' "

KARELMAREK, AŠ
Tr'umdnova 101 - tel 3203

I



Dopraoa u , zaoazadel a zbožÍ oklu drulu

Eduard Frjt,
Prodejuhltadíoí

Áš, Raasettellaua 147 - tel,221?

F

"t , .-1{-".'i in-

Jrrna a slevarna' nar. spŤ.
Ropek J. 39gZ

eisner Karel a s5rn, stro-
a,

Jrrna a slevarna' nar. spŤ.

Fleisner Vil m. vÝroba mal.
šablon, váleěkrí, nár. spr.
Han k Antonín, Puškino-
va 1897 3982

Fodor Vasil, n r. spr. fy
Robert Seidel, Trumano-
va 75 3Il8

Fogelova JqseÍo. byt, 'Sto;linova12 " '222?

Foto-drogerie. Guď. T[un-
derlich] náí. spr. Jan Ma-
l , Masarykova 11 720í

Foukal JoseÍ, celní adjunkt-
I\[a vrchu 2176 258{i

Fiirber Yilém' autodílna5
'rtár. spr. Hnáxsk ' Jarolsl.,
Neumannir*a 17 ',Wrt

.t]Frank Antoníri, továrnÉl na
kartonážg,tDár. spr'. .ffi eis
M., Hlávhoya 35 'r20?

Freiberrer Jana syn, továr- Glaessel Ma4 mech&D, --
na na-stávkovéžboži, nár. tkalcovna, nár. spr. Vr_
sor. Ian Nechvátal. U nrí- šeck Antonín a Gutman
ďr"zi gst 2zr? Anto'nín, Kamenná 23 ,95

MUDr. Fdedl Gustav, den- Gkissel Frant. hodin'í a
8i*#'ff* rotuo*'r,,n, iH-i*t **rjj";i'#'

Friedrich, radio-elektro- j ---' -- - ' gZ

r?:l*r'*;i*l";"'lxE"""fu *'FIP'tlP"*aství,n r'

^'rť H'ia"ff""f- 
n"*''' ,r*.v

c Geipel Eduo.rd',tkŠlcovpg,
nq'r. Bpr.' Valrš lan. Npu'

Dr. Gabriel Budolf, byt, nann va 19 - - ?;lÉ
. Nemocniéní tZ19 W Geioel Kristirn a Klurs'
Garhoffer Stanislav, n r. oár. sor. Bruzo tsd.. .

spr. fy Mffi Kt'hler, b]rt, Horsk'rí g96f'_1zto
U sixytěince' 2812 .'^!_^r tr_!_49_; _ * '-4J

Faterdla Ladislav, editel,
nár- snr. fv Chr. Geipeln r. spr. fy -C-hi. Geipe
a syn,Thuichilova 192

328p
Feldmann Vilém, Dn riient-

genolog, Tyršova 1 2922

Fischer KrištoÍ; &lalcovna,
Selbská 42 pod pár.'sprá-vou 33 fr 2108

Fiseher Krištof a šyn, stáv_
k'árna. nár. snr. št fka *
I{avelka ,:r8'0Y #

Fischer Rudolf, eznictví a
uzen., nár. spr.- Marek
Kanel, Trumanova 101

3203

Floisner Kristian" strojírna'
nár. spr. Sodravety Zde-
něk,Plikopy9 'n9?

Fleisnér Jan, zasilatelství
nár. spr. Straka Mil.,

'] Trumaíoyd 70 73t

Gever Arnďt. rreka ství a
Ěol. n6r. sbi._Čejka Jan;
Stalinova 28 ?;Ef2l

Glaessel Hanuš, tkďcovna,
nár. sPt. Dp.e'rler Josef,
Rosmarinova 4&s 2íí8

I

!

r
í''* '''*"'

Or.Veeie
OIDA F'[SC

n 'rodní správce
Aš. Masarykova 2] TeleÍiln 2199

Iertilie, prádlo ; ' Gqla err zboží
konfekční zMží ] Yllnr nql'ft|be krejboskép ípraoy

MODNÍ DÚM
Ladtslao Haoel

nfuodní správa ffrny G. Á. Braun Aš" Kamennrí6o TdoÍou2J6{



KnirrkupectvÍ a pa'plrnlctvÍ
]osÉF MAŘEK, AŠ

Neumannová 1 - tel.3206, bYt 2go'?. sklad 2909
t ' : ,:,;-

GraÍ Adolf, obchod kglo;
niální, n r. spr. Achaě
Josef, Rooseveltova I53, .

2281

Grimmové bratff, instala-
'térství, nár. spr. Žá ek
František, Trnrmanciva ]

3%L'. ' 4389

Gruber Alfred, žfirad-
nictví, nár. spr. Žá ek' 
J'o, Na P íkopecb T288

Htnnenan otto, mec!. Hering Vilém, n r. spr.
tkďcovna' n r. spr. Hol ohlištil Emanuel, Chot-

' Lad. Schtinbašska Áy, kova 1í ?82r__6
3819, ztlladik Pravoslavr. resp. fin.

Hanisch JoeeÍ, obchod s-d--ť -_.t"ez"l S.;ít a 

';;6'*89álTj' " ;riťťa 
J?*"u 8il "**Jr; 

telegrafní Ť*
Has Karel, rí edník byt. Hofmaín Bed ich, restau-

adu, Stalinova 1791 race, nár. spr. Haur Jar.,3937 Masarvková 4í Drz
Htidler F, \ol-op!áI'lár- H;f'";;'i_n.n*i,p""oipii",' ar;#ff'ť' "'no'uu' rrr,'^íá{.i"i-il""k: Ř;ď;l[- 

8
Heilrie-h ÁidoE.autgdopra- Hor-u"" Hanuš, MUDr.,
. va, nar. spr. l\ovak,ttu- prakt. lékď, Purky ova: dolf, Roodeveltova 167 ^ í;?5 ' 

z93?' 
'231 

(H;ímann He man zasíla-
Heller Joqď' obchod s uhlím \ t"lst.rí, r'ár. spr.- Švehla

a autoďŮtprava, n r. spr. t Frant'. Benešovo n.
' Karel Hiittner, Luění 762 u , ' ,3l4-_l5

p

Goldbers RudolÍ, obchod s
cukro ím. n r. spr. sl. Le'
hečková, Trumanova 105

2288
Goll Frant.. JUDr.' soudní

rada' Rep-uElikánská 18z6. 2126
Gollner Hanuš, tov. na oleje

a těstoviny a ho ěici, n r.
spr. Zednik Stanislav,
Selbská al á31?

Goth a spol. továrna na
oletenď a hedvábné zbo'
zí;nát. spr. Dvo ák Josef,' Yysokí 35137 213?

Gotlieb RudolÍ. místop ed-
sedb OSK, Selbsk zY.9-

Gotlobovrí Anna, byt T::
' menuá'56 2l2,

Gosď ť Bed ich. cukrárna
a kav rna- nár. spr. No_'vrík Jiud i h, Rooievelto-- 

,,va í61 i: 983,
Gertttut Robert, obchod

'šicími stroji, n r spr.
Esner He maro- Nemoc-
ifiční 1 Bm

Guceth Albert,
Sělbská 12#;il. rt*ď, r"t"s
trvt Selbská 14byt Sblbská 14'

2891 HoÍmann He man Jan, nár.
Šaldova spr. ondráček 'Lubomír,

28!tB H<irska zg 2211

tiskárna"
2120
2*!t
2'9/9,*

Hancz.
nik,

. r ,i
Hanez Martid zubní" teeh_

nik, Trumaáova 12 ? l21

íoi

V Áši pouze

no Jvo"
Kufuffi za Ízeryjch a5 pokoj - Tepl a studená o a.

Rostaurant Kav rna

V borná i]om cí krchyně.

O p íze prosí

Yáclao Vršek
holelier

'" T.l.toa:zloa
Telcpamy: Hotcl 

"Lcv"

Hotel MVslivna
Restaurace - Kavárna
Ústi'ed n Í topen Í. den ně tanec. prvot ld nÍ kuchyne

A}.churctrlllova 32. Naprotl ma.t.kéínu nádratl Tal' 2382

:*Í



AUToDoPRAVA. sTĚHoVÁtť{. i l

oBcHoD uHuítrt e oŘíVíM''' '

JosEF HELLÉR
NÁnoDNÍ spnÁve
Aš - LUČNÍ 762
TELEFQ,N., 28,9"t

HooÍnann Roliert, tov rna
n'a baterie, n r. sPr. ing.
Old ich Hausar, Deniso-
va 19TZ: t21l

HoÍmann RudolÍ, tov. na
elektroporcul n' nár. spr.
Radil Karel T322

HoÍmann'Budolf, kaucelá ,
Masarvkovat.30 2196

HoÍfmann Rudolt, velko-
obchod so stav: bmot.,
nár. cpr. Hyka l"ed.,
Chebslirí t84í ,t2,

Holme He man. nár. spr.
Hraeh Emil, Plze ská 8

Hol Ladislav, n r. "nffiO. Hanneman, byt.
Schiinbašsk'í 1814 ,z1,

Hosrrodá sk skuoina čsl.
t -xtil. prtm. Piaha, kan-
celá Áš, Masarytova 45

gp12

Hosrrodá sk skuoinu fux_- 

1'I uffiyilp, 
Mq'a*' 

áť;n {
Hosnodá ské družstvo skla-

di'štní a v robní v Chebu,
Kamenn - 205 ,821

Hospodá ské sdružení hos.
tiisLycn živností, Nu!:^ .''fiPÁ

byt. Net
,219

Hotel ,,Hranič *, nár. spr.
Koubek Karol, Karlova í: 3899

Ho el r,lVÍyslivno' Churchil-
lova 32 25182

Hotel ,,Pďta*.' nár. rpr.
Hor rÁk RudolÍ' Benešovo

Hotel '#lnt 'hrěa4a!; ná1;

*\
.8pr. ťraetrEclŠa
SL' iv něi 16zr

ítochoěka'Boh-umil,
7926

,,,':" .J,, , '

faeter He man.sport. olt-] c od, n ". spť Tich
- Karel, Stalinova 2/O4

169'
Jrínoš Karel, byt' Na Past-

rnanova 14
Hošťátek Karel

manova 3

nm. 1

veltova 1574

HoÍel ,rU lva*, nár. spr.
strena nár. c., Rooge-

aru

Hiinnel Celestín, nár. spr. ..vině 26 ' 2?a'
:' g.ťfJá'pp;Í"í-- ;;* lT:ltH."fH"' 

bvt Roro;g;

tluu {qoď 9 Jan, qzpík- a JnH:!' Robert MUDro prak-
uzenarr "*. Jlll.'Ííť" ti t1ck lékď, Pivovarská2
Mi6Ě", Kamenn 36 l.. 2334

' Yodíážka Josef, Mu-
Hiibner Fgdr !9vár1a na |llvmou ro 211;6

'illxlf;3 "lff"š'#ť'# t#ui:HT šItr#i.}\#f-
\' Hiibne'r ,H$aanr, tov rna Je[nek Franí, Marlrétina
' pg prerene.zDozr, nar. spr. 2394 7J16'.' 

f;r'o'o"ic 
Al'' Neumanova Je1a: tolárT3 n* ocet,.'uár.

'íí",."u 
rrea' ob"hoaffi #rlHglj1 

uoo"''Lro
I nirílni-n r.--spr. Kreind_ Jungr Sinon, byt, Kamenn
lerov6' Ýěra" Ífrnčí sk6 3! ' 4Ě 3m1

, 
. 28í6 Juet iiléury krejěovsk z6-

vod, n r-. spr- Horal Jan,
Mariánská 18 1n0

H hn Kaie1 továrna na v -
Iečkv a šablony, n r. spr.
Vrrína F'ranť,' Ýysoká Ž2

2893

I

Ihl Kancl a spol. tisk rna
4ir._ spr. Áilámek Jan,
ChebsL rro - S

Hotel ,Hraruičá er

, dftng tt
Aši Karboa 5 - tel. 3899

fr pokojtT - IBPIá, sfudená - trrvÍ . tqení - česká kudryně
uspobojí každého nWěonÍb Agc ' " O laskooou p Ízelí proxlÍ

Koubek Karel, *. tpre*e' '

K
KaboureL Jor., Kmocbova1920 2Í80



Karlíček V clav, n r. spr.
fy Ringer. Do Selbu t4

,120
Kav rrna Meinert, n r. spr.

Trnka ,21?
Kavárna Plze ka. n r. spr.

Kraic Vlad., Masarykovatt 2m
KirchhoÍÍ A., nást., Chebsk

60 Ž916
KirchhoÍÍ n st, mech. tkalc.

a barvírna" r!ár. spr.Yojta
Stan., Chebská 60 3910

Klaubert J. A. a synové, Ka-
monná 1í 28íP-_IJ

Klaus Kristian, nár. spr.
Pelch Bohumil čp. 1711
::e.*iii*-;.;nl* -**-, 2194

Kliment J., n r. spr. fy Ema,
Rooseveltova 96 lm9

.Ing. Klos Otto, byt t'[" ljji
Kďka František, byl$P

mannova 5 ?:98

Kolbaba Ferdinand, Proku-
rista_ Selbská 44 7r9,

ronuilistieká strana Čsl.'

; okieš1í" sekretariár ",šš)
Kooeck otto' rí ď. fy Ce-

léstin- Wunderlich, Res] o_

4t^af*'ť-.;lr """-'e*ať ; l

Kornd rÍer He man,
vírqa' n r.spr. Dostal
Sask 1800- '' ',' I

Ko3nd rÍer a Hillr,4ásl
BurgmannVilém- nár.spr.
Karěl Buchtele,'Čapkoiva
ulice 1501/1502 WL

Kiihler a Pschera, stgvitel,
nár. spr. Hyka Josef'
Chebskrí 1569 ,9l,

Kiihler Max. n r. spr. Gar-
hoffer Stai., U si}otčince
32 W

perova 2O4& 293e

Krautheim Bed ich, olclo.d

3810

Ktihler Max. tov. na vyšív-
kv. kraikvast vkovézbo_
ží,' 16í. spr. Garhoffer
Stan., U sirotěincel2 D9

Kraisler Arnold' četní a re-
visní kancelá , nár. spr.
Helena Kleilová, Trrrmg_
nova 67 , IW

KrdnhiiÍner BudolÍ, textilr
ní tiskárna, nár. spr. ing.
Klos R, ?&

Král Antonín' resp. fin. strí1
že, VeněuÍÓva 200.6 2'0

Kreikv Pavel, prodei ta-
bák , RooseÝeltova 1I3*

Krátk Stan"r"okr. osv., {lic-

KdDta Frantiffi. rclník. h1_t

. '-.{ebsk 2a ' r' DIg
"n *. nár. spi. Fried_
.'' Híne}_ Rolandova 2Hynek; Rďan'dow.!

va2 3811 E ru]
man

ModnÍzlad .:\

Kočka Franl.
n&odní rpráva Íy B' Mcinerlová

94 - lel. 2991 - bYt: 2398A5, Trumanova

Krauthein Bed ich" želez6í-
ství, nát. spr. Macek Josef,
Zrímesk 96 2P,to

Kroos FrantÍšelr" berní ' 
_

e?ník, Na vr'chu 2588

Kripoendorf. v noba #,' 
.tláiko"éh , ['edvábného,

, Golova 11 '2717
f,uba Václav, Neumannova

l,aot Jind -ic!, v roba z g-u-rndi'rch. vÝroba z gu-
uměl. ti^,it a naIí _m\r. umel. nmot a mSttr-

ské oot ebv- nár. spr.Vác-
lav TobolÉL PurL'y ovalav Tobolka, Purky ova
r810 a%

lr)

Laštovka Libon edník
evakuaěního í adu, Dlou-
h62J69 i' W6

Lauer & Weigel, parní pila,
nár. spr. Ánt. Kašpar,
Hvozď ft40 ,91,

Lecjaks V clav, byt, Dvo á-
kovo nám. 2570 3?5

Lehman Kareli obchod s d í-
vím a uhlím' nár. spr. F.
Cibulka, Stalinova 9989

Iékárna ,rU koluny", nár.
spr. Ph. M". J. Brož, Ma-

I

t'Kučerya Ladislav' byt Na
: vrehu 19

3292

7t99

z93t

f va9!u l/

lng. Kueha * byt, Trumano-
va 71 2122

Kunst Frant, byt., Polac-
kého 2201 T272

Kuta Yáclav, p edseda oSK,
b\rt. Mikulríšsk 57 2197

MUDi. Kiinzol Arnoš{ od-
born léha ' Sialinova

Kiinzel Richard, knibkupec-
tví, nár. spr. Marek Josef,
Neumannova I 7m6

Kibzel Richard, sklad, Neu-

Kiissové brat í aufu d<rprava.
nár. ,spr;: Kopeček_ Otto,

' Na háji 204L_ ,89l
Kvbic looď. nesp. fin. strá-
"]' že, SčvětsÍcďz3lo 1389b

Lenirirlv drlm. restaurace,
n r. spr. Koutsk Yáclav.

2150
sárykova

Leninova

2989

' 5818
[,eení spríva Neuenbrand uAše 2212
Lidov drlrn, nár. spr. Polá- i

ček Yéclav; Aš 171 w3
Linhardt Arnošt, továrua ua

usně, nár. spr. o, Yalqpta,
Rtizmarinov'a t7!15 W18

tomaga lvan, Masarykova

snídaně-obědy_večefu
I)enně 8nee9 hudbo

ťv''
,!5



Uiwl Gustav; str ěírna piva"
nár. spr. J. Polák' Kraj-
ká skrí 34 P9m

Ludwic Adam. eznictví a-i'""o r.tví, n r. spr. Karel
Jouzék, Kamenn 28 D%'

Ludwic Kristian. tov. na
pléte"né' zboží,' nát. spr.
Frant. Kunst,Tyršova 1 16

2m2
Ludwig Jind ich, tov. na

klob uE'i", nár. spr. Karel
Hďťálek' Sask 8 23t,

Ludwig Korel, obchod s ko-
ením, nár. spr. Markéta

Netschová. Leninova 11
28í0

Ludwig Luie, autodoprava,
nár. spr. Jari Kniž k,
Bratrsk 54 2193

Ludwts Yilém, ozník a uze_
nrí ; nár. spl. J. Kopeck ,
Stalinova 1250 W?

Lux Adolf, byt, Rol"andova'i 4 2ptt

il[

}íaek Frantlšek. nár. oor.
peka ství v Schttnbachu.':i ,1A

}laehat old ich"gtrítní cest-
mistr, MarLétina 1138

t88

Mochek.Jdsď, n r. spr. fu
F. Hiibnér, byt,.ohružní'ť?69 "', '',1898

Makeš loseÍ, obchod sc žo-
lezem-, Staiinova ,2 D2?

Marak Leopold. barvírnao
nár. spr. Stanislav Ko i.
nek, Neuberg u Aše thoz

Marek JoseÍ, Neumannova 1
'29

Markmanové b í., sirojírng
nar. spr. Emanuel Dvo l[-
ček, Neuma,nnova, 288t

Martínek Josol' truhl , i

Iit ní 7 21&J
M;š k F'raní, peka ství,

Marirínská 17 39ú
Mašek Ji í, techn. rí edník,

Trumatova í4 '',l7[B
Miira otto. nárl spr. ondrá-

ěek Lu}bmír, Dlouhá l
Mcdlík Jaroslav, l',, t'"?

dova 1974 Zt0l
Mgier Karel MUDr., oknrž_

nL l?13 : irfb
Meinert AdolÍ. tov. na nlo-

teaé zboží, nár. spr. Iosef
Ko an a lts. Bo- ivoi
Mayer, Tru anova 9F

Meinert A.. toť. o" o""HT
n6r. spr. JogcÍ Trnko' Tru-
manova 47 2n?

Meinert, kavftn{, TrrunaBo.

': '!

těinertová Berta, m dní Místní správní komise v-A_ši-_.závod, 
nár, spr. F. Koěka, 2210- 1ln _''D9

Ť;.'.i"oo; Ó,a 
_ 

zigi Místní správní komise, vo-

":'"l'".Jl'u'lL1]Tí,ffi: ffri|;"ť"'#ť"*j.,3r"I*
;;'it. Ti,';;;;"u6í 

'909 
17t18 _l1

u,ii"l_ib"a;'f["t. T.o-"- Místní správní konise Dol_"';;; -5:Ě-" -' '' - - -2loz _ -"i n".'tn ?!m
Me_isnď loseÍ. restaurace, Místní spr vní komise Nas-

- 
nár. sp . Emil Červenka, sengrub ,193

' r'-ěi'a ls 21l Místní správní komise II
Menšík V clav. V chodní ,,NebeÁa" 2l1,
- -"ti"" rozŽ a|ÍB Místní rprávní komise
rneď.te jatky, Krajk6 ská Schiinbach 

'8lB9 8t89 Míďní spr vní komise
Měďsk6l arěr.nár. spr. tan Steinp-iihl 31n

Janieček' Pdtqčni IJ t59o l}tígtní gp;ávrí Lonirc 
-_.M&t* lesní odvChebu, Újezrl_Št1tary ?fl'l,

pobo 
'ka 

Áš, L jovna, Ne_ Místní gpr vnl komise
besa 12 2899 Yerné-ov ěp. 3t ,191

}íěšfilsk škob 2088 Mlélra shédr#voAÍ. aáÍ.
Měšfanďr pivovu v Aši, spr. tar. Šolt, P íční lry'

Pivovar-ski----- Arzp:4 t88?Ýa. 47

fuí1

TeI.23t5---&yt2519

rt

R'ESTAURACE
v*sirŘoDNl3pnÁvĚ

Aa' TRl.tl.lA]{(cvA 4? . ŤELEr(']l tll 7

ti'j,

a
Aš

továrna na uzeniny, maj<lneisy a

sireciální saláty v národní spravě

r Truman ova 47 - teléfon 2307

'tť



Prodct mték.. mácl.. r rrf, a va|cc _ vtdy čcr3wa zboŽl

]rltÓkárna Jllona zartnerová
nár. sPrávcc Marl. Kuboy!. fil, Masarykovr 44
obchod t td, 2e2'r, DYt t t.l. lae e

Ťll
'$

{'ilŤ

Nováček Stanislav, byt, T1n-
šova 1770 ,U', tLtL

okresní sekrchlint Ksq
Trumanova 84 WZ

okregrí soud, Stalinovarll

Mlfu a nekárna. Oswďd A.,
ár. ďp". Ond ei Dvorec-

k , Neubery 93 31?4

Mueek Václav' byt, Neu-
mannova 276 WOt

Multz Otoman tech. kance-
lrÁ , n r. spr. Václa' Fiala,
Ša^ldora 2016 3m

Miiller Arnďt, tov. na stáv-
kavé zboží' n r. spr. Frant.
Kohlman, Nemocni ní 27i 29tz

Miiller Richard, eznictví,
nár.'spr. Jan ÚIa ík, Tru-
manova 58 9199

tfliiller Richard, tov. nast v-
kové zboži, n r. spr. Josef
Hornof, Rozmari nov a 1259

" ). :':'': 38EB

rii; lilI . :!;r'r. .;

r ' '. '. ,t:'', ^ '',
N dražní ros nurace. hl. ná-
. ;'draží. nár"lbpr.. Smr, ek
'" Zdeněk 222í

Na h ji, restaurace a ka-
várná,' nár. spr. Yr6no,
Na h ji t734 - ,It?

Národní tělov chovn Y -
bor, Klicperova zrÍlt

Nauthe Frant., fotoatelior,
Masarykova !5 21AD

Navrátilová Marie a Navní-
til Ladislav. peka ství a
obchod koloti'lilni, Ok ruž_

1736 Ull,

o
obecn škola Aš. Alešova

ulice, íd. uč. Mibhď fosef
2928

oddělení fin. stráže, N*-
sengrub 199 t52,

Qddělení fin, sh že, Ver_
. né ov 184 , ,' 2806

oděvní drim. nár. spr. Stej-
skal Fr.,, lÁosarykova 41

'2908
okresní antiÍašistick " -

bor Aí Manrykova 29],, '2ím
Okresní jednota spoleěen'

sleÝ žiYnoglgnskych rJa
Oknonní péče'io im'Iídež, U
' 
"i 

orobiq"eoťť',' ' 3?p,1
Čsl.

okresní sDo itelna v Aši"
Ma_qarv[.ova í2 9Masarykova í2 tgrl

*p'ť"oi to-i'u
2814 

'ler-%Okresní r ad ochrany práco,kresní rí ad ochrany práce,
poboěka AĚ, Cheb_sk á,_779:' ' ,210rl889

oSK repahiační a miďo-
vací otdělení ,rn

oSK zemědělské oddělení
,r9,

4'J2'' - {q
P

Paducha Antonín, Dlouhá
2275 'w

Panzer C. W., obchodní a- -teititni dtá' nár. spr.
Miloslav Bláha. Neu- .

mannova I wl
.Panzer Kaiel, obchod n d-- fi;_ ' i"*ťilní* zbožim,
. nár. spr; Old ich. Pihlea

Benešovo ii6m. 2fr8

li

Němec Filip. nár. spr. ,,Ad-
ca", Bav ísk6 banka, Ita
pastvině Zffi

Nemocniee n%uzzrj
Netschové bff., tov. na stmje

a slév rqa" nár. spr. Váo
lav Valenia, Chplmk lZ, ns-wl

Netschoví Leopoldina' l or.
asist., Koll$tova 2: 'ffi*

Nietsche Hffiš, v robe ru-
kavic. á oitídla. 

-nár.', 
spr.

Bartoš Fr'rbtisek' Rubošo-

nlí'222f3

vaí Ú/1t

fr

'rMyslivna", 
hotel''nár. spr.,

Churchilova , j , t82

Notá ství v Áši; n' 'r. spl.
.' JUCVáclaurSchuater;Tru-ij'menova , ' ,, ,, 592?

Truqa-
"ggll

-ddifuiq- o
*rl '' 

I . r r)i

Yhsta Novoffi
nárJ bpnívce fy H. Thorn

A$, M*rykovq d0 
.

Poštovní rí ad
Novorybnick

TE ,ffi

*-t-,.-,



Péchnan Jaroďav JUG:, '
čtren QSK,'Kollérova 2377,i : tgg{'Pelzer Tomáš, plétárna,--
n r. spr. Fr; Bartď, ;

Luění 1 2917
Penzel Arnošt tov. na

stávkové zb ží, nár. spr.
Fr. Blatn , Masaťykova,44 t26

Fenzel Robert Krietián,
tov. na puněochy, pleiené
a st vkové zbp,ží, nár.spr.
Klíma Martin a A. G_ot-,liebov , A79

Penzelova Frieda, MlJDr.,
odborn6 léka ka pro
zabni a čelistní nemoci,
Trumanova 57 ,3W

Pestel Augugi, cukrárna a
kavárna, nár. spr. J. Ber_
nášek, Bratrská tď 33t8

Peh Josef, resp. fin. str.,
Nad poštov 1956 2n,

PÍeiffer MUDn, léka ,
Roo,seveltova 158 SrOz

Pit erlinr L. mechanické
dílny. i.ír.'spr. Karel Tri-
ma, Saská 2'2í 21&2

Plach JogG[ [lr., ělen OSK
Sokolská 2{o5 Tr0a

Plavner Fr; ná'r. spr. fv
Robert Fiiearich, rodio-
ďelrtmzrívo{ U choro-
bínce 21 2l3,

,.,-,
TEXTTLNI A MpDNI ZBOZI

'!t

BEDRICH PLOSS
NÁRoDNí spR'ÁvcE KAREL MERTL
Aš, MASARYKoVA 2 _ TE L. 2933

Ploss. Aruošt, koloniál. ve :

: ÍÝelkém i malérir- inái.
' "p".. !lad. Prtleha, Žá. '

meekil 5 Wn
Floss' Jau obchoď; s uhlim
'' a d. ívín. nál. spí. Gustav

Neidhas- - ,1 ,
Plosj'Bed ich.. t xtil| nár.

spr. Karel Mertl. 'Ma"a-
rvkova 26 Ar 5

Plošs otto, obchod koloniríL
4ím-zbožím, nár. spr. Fr.
Pevlar, Alešova 2130 2996

Ploss Robert,. tov. na st v-
kové a pletené zboží, nár.
spr. Mastn ' Emil, Luění
1888 5209

Plyriárna, Sask to 2í00
Pojišťovaeí karrcglrí Riu-

nione Adriatica Di Si-
curta, Kamenqá 42

2n?- 2rÉ
PďÉček Frant., větrn'É 49

' :,: .i,.':,,. ŽJŽD
Polick a Pqper, obehod

s obuví, Rooseveltova 11í;:. a#
Pomocn nenocnice.Ánge-, rov& škola" RooseveltŇa

Ť

il4/

:1

ii

ť-t$í
Í.IíÍ

I

l

I

I

Pďtovní ad Aš Í: . Piipperl Fr., m dní a st iž-ní
o ednosta rí adu. od ieh 6r. spr. B žičkd Karel,j Štěrko, . . W? Rooseveltova 158 28ir9
p ednostenská kancelá Prančl Antonín,_ hostinec_,.

WlrB Stalinova 125U, 1919
dozorěí rí edník, pošt. Pr-ell C.r_tov._ na_ruk. a qtpv_

Dlovoz ' ,991 kové iboží, n r. spr. Mei-

""kb-.ce ,996 sel Martin, Krajkrí skí1,
pokladna 79D0 2 .3,
ioedice 

'995 
Prell Rudolf, n r. spr. llEí

ďoac"i a dod6ní bďft Frocher G. N., olej-e a po_'6po^..,Á, ,9u r' honné látky, nár. spr. Jo-
skladiště'ballk'r1' ' :9!' '' s f Trnka.Iininova z
inspekční pokoj B88
teleqrďní 'dozotm'sliladiště ,yn

. vedoucí rrisgdník aut.
tel. ríat ednv 7lr1

aut. telef. rristisodna 2881)

PďÍovd 'í rd e; p w,
Po tovní 8d Aí ' 

ar94
Pďtovní od Schiinbach

'Áše '4i' n92
n6il Ií il iiŤedník nern-
oi.. Ša]dovd.:109 88

: Llw
Prokš Jind ich, byt,

U Forstrl 2381 218,
Putz Bed ich. v roba stávk.

zboží, r.bt.-sdr. B. Heím,
Álešova ''t?92 zr1l

Putz ond eÍ, parfumerie,
4 r. spr. Dusítek V.,
Trumanova 9í ,92l

Putz, kolgni l,4ár. spr. Ho-' vorka L., Sesk Sl 7319
-rf

It
poJ., D.axlova..-lyto' eret

Pdžďlní pojišfovna,
Rooseveltova D%

Požární a saniritská cffiž
a zifohranníitonice E ,

Koloniál, lahŮdkY','. '' 1 ,1,
klva. Víno, lik'éry*""
;: ., .ii ;l : _:' , .-: ,r i. .-,.

, ; i' ., , F*ant. Pezlar
národnl správce fy o. Ploss

.':l "' .: ' ''jÉr.lArbsr,id'"etso, tel. 2995

18í3

ť

":4



Radil Karel n r. spr. fv
R. $ofmaán, bytlt{ikir

Sběrn tríbor upr,chlík ,
SasÉrí ulice ' šzn

Sechov.ec Fn, U chorobiuce
MiKL-

lríšská 20a0 ' 79/98

va 14Í 3310

f,
S"nai*"t Anrďí mechanik Sl\B,-velitelství stanice Áš;- 

" "rcnoa 
str'oii. n r. spr. ov. Áš, Ne pastvině 7

Í"rr H'mmersthniea. ' -w2. Ian Hnmmerschmiod' -'ěčzz
Ť"umanova 8 2r91/sŇB, Thonbrunn, ěp. 96

Schrann Arnďt koloniílí ?ll0í- 
"ai. *r. Anna Matiášová, Snopek Bohuslav, celní
ŠelbsÉe tz0t 2811 rí edník' b5't' Dlouhá

Schíster Dn notá ství. 2399 8n--Ť"o-uoova 52 'r92? SociríIní pojišťění (viz a_

Siegellad., Záneck6t6 - downa s.o-_c_. I9j.). ' -

Silbemann Karel. 
"b 

jff3'""H'šnfŤ#;" j*"Fff-T'
' s ublím a v roba cemen_ - Trumanova 98 ,!a6'tového zhoží. nár. sor. Fr. Sommerer Arnďt, v roba

Suna, Sk ivánčí 48' 272? p-leteného a st vk-ového
si'n"n ntru*, ing.o stavitel, *o?Í." n{r' spr' Y^ustg:í-_"a. ;il. Ť *;';'oiári"Í' ^ 

pmil!e'^|anské.10 , zcr,o
ša:.;iíšr,' Ň;eĚi.;; 1_619 Spiegel' Otto, velkoobc}9d- ?/8iilz 9 naqírem' nár' spr' 4nt'

t%*,r"t"? ' 1"\tA:"-'""."r"t - 
t::*o' 

l"-":*:"" Z?rn
iztaz 3101-lEž Sp"jgqg uš*i barvírny- z -

::i?tff ťJ**u"*o,nnn p,1JH'1i:$';';íffi'

i${r,::'tt'#'*]*l''P'seÍ#ť-xŤ:íl1";*rÉ5iSkupina nďpo.bchodu Aš kv. íe". spr. i c. otto
__': -^ - . ?rv Kloz, Cheliskí li 2219

Reichel Bed icb" ezník'
nár. sDr. Ánt. Sloup.
Karlov'a 27 iitg

Riosz Mie&al, Roosevelto-

Sci&l E a syn, tov. na ple-
tené a stávkové zLprŽí,
4ár. spr. Hovorka Jan,
Klostěrmonnova 2 

- žszt
Sekrďari t strany ue!_",oa

Sekretarirít strarry soc.
dem., Trumanova 2J2,

Schenker a spql., spďitér,
editel, ing.-L. R. Kucha ,

Hlavní ná_draží 3194
Sche Íner EmiL autoffi*'*
' Y&, nár. spr. ŇÍosser Fian_

tišek, Koilcova 2518 2I2?
Schmidt Arnoštj autodopra-

v&, n r, s3ir.'šantora',
Luění 2089 2392

Schmidt. :autoddprava. n r.
spr. Jelínek, Kirtková zlls

; ., ,' ?p/rg

2W5 nlE

Rittinger AdolÍ, Úst ední
topení a sanitní za ízení,
nár. spr. Karel Martima,
Zámecké schody 11 3222

Riunione Adriatica Di Si-
cur a. dirisent KarhanVlad.' - ztrz-zts

Rozdělovna mouky pro
peka e ftA

Rormus JoseÍ, editel, Pa-
lackého 1615 a18

Rubnerové b í., nár. spr.
Emil Ploss, tiutodoprava.
Marxova 917 - 

918?
Ry_bner Arnďt, nár. spr. fy

Schmidt Heímn'' a syno-
vé, textilní zboží, Masa-
rykgvq:?4 2301b

Sanitaq tov. na elektro-
léka ské a. riíentgenické
i ístroje, n r. spr. Sva-
ěina,Reslova8_ ,10il

!
ill

1

I

.rl;
l{

'. i
.'l'i

a ,ril/

. lÍ,
ti

'B*}*rÍ,Iď'u*Md,r, fu*r."il"}q iliiín:'Ť.3 tr B }
sNB. Ka:rrenntÍtrlice S'ch nbacn. icr.'sD;. ínc.-,t"l'i_:] i.l,TŽ99_730o Otto KIoz' : '2qz*{.ilv 5'"t_&tqt*-,_:' |,;': !'4f2|_2!''ll (Jtto Áloz W::jr lV* ď 

'"ť 
*í"tt' *

sNlB, n draží 5212 Snoiené ašskébarvffiďťe. . ''.'. 7. .l i

iY;#*'áTr'1 
o*'Ň'ilÍ}Jil'*C F' Jga, .ÉflhÁl

a?a;.
a

tá*t i:

r#

,ir,,i
l,1b
,:r "1

,'):
1:i
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Spojcné vinné gklopy.
velkoobchod víncm. liké-
!Y. Yln. a ovoc. destilátv.
kb-ncelá a prodejní odd.,
Trumanova- 49, ár. spr.

Pavel švarz 3929-
$portovní d m, s. Tins, nár.
. spr. K. Tich , Kadova 19

2386
Spranger AdolÍ, pr delna a

žehlirua' n r. ipr. Jav _

rek,Potoění8 
_ '?2lo,

Spr6va internačního tábora
Aš 2fl9'

Sp-ráva strítních silnic Aí
Kamenná 29 3N

Stará lékírna, nár. spr. Ph.
Mr. B. Říhri, Masa'ryko_

SÍraka Ylodínír'Dr.. p ed_

, ili:tÍť*!áiib*"ib* t
/sÉ_.y' hg! Franto oděvníÍ d .m,, nár. spr. Rudolf

Kulička, Másarykova 41

Stiibinger Gustav, koloniÉl,
nár, spr. B. Kokeš,
Bratrškrí lt 74rt

Svaěina otakan bvt^
Selbsk tZ 2#,

Svárovsk Karel' ezníkl
rízená ' Sk iváněí 57 8m,

Svaz české ml deže, Šaldo-
va 2200 2W

Svoboda toseÍ, insp. fín.
,iqtt6že, Selbské 48 3w5
w*a;l,*rrÝ,q ltllt

šl'|

Šedivec VojÍěch, Kamenná
T5

,Ěilb nek J*iét, Ruske !il! l

lÚ
Šnejda V., rí edník MsK,

Štefanikova2226 2208

ilraehta t adislav, Šaldova u j

1974 3t E
štejcha JospÍ' Churchillo'
, val1 t# ''

Vše pro kancelá a školu
lvAN LoMAGA' Aš
Masarykova 18 - tel. 2485

Šubert Ladislav, byt, IVÍasa- Tich Váelav, autodílny,
rykova 2 2120 Chebská 2181 297,

Tins Egon. nér. spr. Buri n
Jar., Xoltnieké- nrím. 225

w3
Toman Alois, okružní 2591

2216
T

Tábor uprchlíkr ,rAskonas" Trinner RudolÍ' dirigent,
2330 Na stráni 1554 39lO

,T bor uprchlíkrl' Saská 382'
ulice z?1* Ttotzová Berta, TextilníT bor uprcLlft 9,St elnice" ,^';Ě;ži,-;á. il". f"š 

"t,5184 , T*"--r"o""-iuz-' -lgil

va 588 3127 Aíglick
' 2119

Textitni škola vil
Thorn He man, Lehridky a

obchod vínem,i nár. spr.
Novotn Vlasta, Masary-
kova 40 r 239,
4a ?.59í

Tich Kare| hotrič, Luění
2277 'l. 393í

2n8

Tábor uprchlíkri ,,Reálné Trotz lan. nár. sor- Bureš
gymnasium*, okružní Stan] oÉchod 't ižoí-gymnasium*, okružní St.o] otichoa 'tiizni-1580 , pl, zbožím, Trumanova 69

Stalobinw n&to Aše T}y?

Steidl tann oděvní drim, nár.
spr. F. Kuda, Masaryko-
va 48 ,18í

Stingel Karel, květiné ství,
u r. spr. ten Žríěek, Tru-

va 58 3197

E'I'

Tefa. akc. sbol. Praha. m 
rruu

^ 

-*t"""rĚ 
X'' iri,ffi r,r".''itlilhf1sá o*' 

2287

TeiJs"i ní dozorce - "k 
:' Turek Karel, byt, Horská.1

diš:tě 
-_-_ _--' 

' 
_- --iígz- 21'9

Stiiss EIsa, fuvárna na kar_
tan6ž, nár" spr. Hugo Sa-
tinsk ; Klogtěnan 'ova 8

Strnka Miroshv, Nedbalova
' i il699 t388

U

L]lbrich RudolÍ. peka ství,
nár. spr. Kar'ef Polák,
Trumanova'89 3298

Unger. galanterie, Truma-
nbva 104 3t2,

Mléko,
;

máslo, veIce, syry
První česká m'tékárna

Josef Šantora,
Ašr Trumanova ?5 ': ''ieL' 92rg

W



Pruot ídní somoŽitn ďrléb o vŽdy Čerifué pčivo
obdr'žÍte u; peko s{vi

Front. Mošek, ffš, /u\orionskcÍ 14, tel.3986

Cenlr lnÍ drogerie -'PorÍumerie - Fotopoteby - Borvy'1]ky, jedy

M. KoČOndrlovo, flS, ,,.u'onovo 6E ' telef.3307

bt
Ú 9d n r. bezpečnostin
. dop". odd., Kamenn6'2?

3102
Ú ad nár. bozpoěnooti,

Kamenn í2_ '33ro

Ú ad ochrany prácg Cheb,
pobočka Aš, Chebskrí 1

2'/0gÍr8Íš9
Ú ad okresní spr vní ko-

nuse
w31_'8.3í-9Í3r6' 2F,11

p e'dsoda OSK
p ednosta rí adu,
refer t. vojensk , vo-

lební, prtimyslov a
živnqetonsk , vyživo-
vací. dopnpvní, fi_

nanční,' bezp-ečnostní'
sociďní, ádrayotní_
8d, zemědělsk ,
kulťurní.

osidlovací ,9m
správa státních a o-

kresnícb silnic 7280
by_! p edsedy OSK, V,

Kutv 2197
brrt p irilnostv rí adu
oSK' JUDr.'Š. Hor-

l". náta_ " 389í
správa internaěního tá-

, bora 28?6,

Askona-s 29rOGymnasium Plí
Ú adovna soc. poj., Na

vrchu 1788 28%-?
Urban Jaroslav. peka ství,

nér. spr., Nrídražní 1577

Úst ední svaz obchouo,'*
Trumanova 84 z?fl,

Y
Valov Arnoštka, obchod

koloniálním zbožím,
. Chebská í1 ' 

wÍ3
Yaněček Jaromír, n r. spr.

fy Adler a Niikerl,
okružní 1769 ,22,

Vaněěek Jar., kancelá fy
Ádler a Nickerl, Chur_
chillova 50 t88t

Vaněěek f,aroslav, peka -
ství. Hlávkoví t5ť[^. 7!rÍr1'

Yendler Atrďí reviení a
ríěetní kancelé . n r. spr.
Helena Kleilová, Á.lešo-
va 1856 28()!í

l'e ejn nerocnice,
' Hrněí sk6 2271

wÁ" 2213
Yesel Richard. cukrárna c

kavárna, Frant. Solotna'
Rooseveltova t4t nD

Vinkler JaÍi*lav, Kar. Svěi.

Wagner Karel Gust.. mqch.
tkalcovna, tov. na tyl a
krajky, Krajkrí ská 13

: 2381
Waqner Lina. obchod kože-

m-i, nár. spi. Mina ík,
Trumanova 3828

\il'alter LoÍ enz, barvírna,
l{ádražní 17 Bl2

Walterové b í., zesílatelství
nár. spr. Fr. Kozák.

. Schiínbach 24 ,11,
lWeissbrod He man. tov. narrukavice a stávkové zbo-

ží, n6r. spr. Jar. Pe,ch- \
. mann Sni l
Welkerové bfi., nár.4-'Walter Bed ich Hein,

Yysok 1648 wě
Werner AdolÍ, tov. na obuv"

'nár. spr. otomar Pikert,
lanská 50 29Í8

Werner Robert, tov. na
stávko'rré zboží, n r. spr.
Leopold Hiirtel, Rozmari-
nova 786 Z9r9

Wiesngr Yitém" n6r. spr.
Šrachta Ladi6lav' Mása-,
rykova 242 z20a

t',
I
I
l.

Voit M., velknobchod s ovo-
cem.a zeleninou, nár. spr.
Popule Víclav, Truma_
nova 4 2998

Voit Gustav. pletárna, nár.
spr. Alois'Kalíšek, Y -
chodní í990 2ll2

Yolena Václav, Trumanova
96 '3311

Vr na František, nár. spr.
fy Khon, byt, Neuman-
nova í08 288'

Víba Zdeněk JUc., nár. spr.
fy C. Woigandt a s1rcI.,
Kmochovrí 20 r! 79ll

Yšeobecn německ rívěrní
shv, fil. Aš' nár. srpr.

Filip Němec, Masarykova

tŤ-u,6l ,!I0l
w

'Wagner Arno, kožešník,
nár. spr. Yáelav Škola"
Trumanova 51 2ll9

TÍagner Kristi n, .tov rna
na stávkoyé žboží, n6tt.
spr. Emil Sojka, Saská
24t13 99rL.

Velko ob q,fuo d koloniií{aí
__t.J.WTLFERT:; 1I':

; ,]o#Jroaniupní*á , ' ]'''

AŠ'- MA'sARYKovA22
T\EIEFON3114 , ": .

91álé2t5

t;

,/!:Í'

I

l--*.-*;
.D'



Vroba . Opravy o,Prodej
' " j'' o' Elektlooddělcní o

el. rporáky. .- .ledničky - lsl'v _ žárovky _ báterie

o Radioodděloní a ]ii
radíop Íí7oje - zesilovače _ etekÍronky - raďomal'eriál

'.' aIHudbea
gramoÍgny _ p eng';ky _"desky - hudg,|ní nástroje

ARNOST E. WUNDENLrcH
' ..;, v'

ROOSEYELIOVA C. t t
u konočné slcnice autoburu

N rodní'správl

AS-
lE[. reot

lltilÍert Jhli, velkoobcliod
e kol. zboáím- nár. spr.
Josef Adam, Masarykova
22 3tt4

IVilhelm He man. odbornÝ
mech. závod. nrír. srrr. Iaí

Hrríšek. nríměstí Dr. Be-
neše 7 3902

TVilhelmová Emq barvírna,
nár. spr. Jan Novák' Te_
sa ská,4 Du

TVohlrab Jan, speditér' nár.
spr. Eduard Foit, Roose-
veltova 141 22lZ

TV'olfrum Gustnv a syn, tov.

\iltilfel Jind ich. malí ství
a lak rnictví, .niír. spr. rl
Josef 

'Šrachtď' Roosei'el_ l
tova 142

Wuiderlic
?8,n,

'Nts

št'f ď s,iiáiťiát jtE' 
z r

na pletené a stávliové
zboží, !á_r. spr.* ilg.i,og'

2238
YV'plfrum Katél Dn, Ne-

!qr. spl.'
underlich, popírnictví,
nár. spr.. Lomasa Ivaaga lvan"

satvkova -11

Wun erlich frJan Itre man,

va 2 3í80'Wunderlich Arnošt" pokr -
vač,' nár. spr. Fr. Áu-
brecht, Vvs_oká ? 2!120

Wunderlich G, foto-droge-
rie, r]ár. spr.J. Mal , Ma-

Masorykova 18 - 2885
Wunderlich Arnošt nár.

spr. Miroslov HaíIena. l
Roosevéltova 1& 3m7 l

Wunderlich Celestín, tov.
na' gumove zboží' n6t.'
spr. Karel Šacha. Reslo-

' mocntcnr ,216'Woll-Kraus, obchod texti-
liemi, nár. spr. Fr. Blatn ,
Itozmarinova 242i 2109

t v. na stÉvk. zboží' nfu.
spr. Lubonín Ruza,
Horská 21 ' ' w844 7t8t

t

:J

T-=
i.

lr"

I

I

-_-L-

Dmanuel aďen
závod lak rnic! a malí atví písmo

Al' Kostelní Í2 ' ďlm: tel. 29o5, kancelá : tel. llt7

Wunderlich, tov. na stávko-
vé zboŽí^ n r. spr. Milos-
lav Chriek' TáLorsk 6

liV'underlichové b í., t rT^
st6vkové zboží, nár. spr.
L. v. Friihlich' Čechova
t725 #47

Trunschel Ji í, tov. na obuv.
nár. spr. Z'deněk Hlavaty,
Nádražní í952 T2l4

T,

Zabezoe ovací odbor
německého majetku
okres Aš, nábytek Po-. toění Í8 M\ 3218
bytov rí ad, Poto ní 18

3121
Záchranná stanice ÚŤgi Zuberová Marie, kavárna a

restaurace, n r. spr. Ota-

\. ákc. spol., Aš, Nassď'?íJ-J- 
---.L^l-.< 7z aqiq a
aKc. spor., I

š grubská 73

Západočeské eloktrárny,

T!#,Š
kar Jungér, Trumanova

Ž397

ZšĚobovací odbor městď Aše

Z vodní kuchyně pošt. zam.,
Neumannova 2 18í6

7'iíhE lz. srďickÝ z vod a
tiskárná."nár. spi. Aladak
Goldsteií' Na vrchu 2

2102
Zeidler Robcrt, nár. spr. La-

dislav Horcadovsk , Že-
rotínova - 

'896Zelrea Emqnue| Havlíěko-
va2326 ,rl7

Zimmert Ond ej, tov. no
stávkové zboží, n6r. spr.
Vlad. Friihlich. Nádražní

i+*5{-* Lp-tgtr
Zkušební rístav, text.'zboží,

Churchilova 7 3183
z h A., tov. na stávkové

zboží, Nedbalova 1702_
28m

I

n
9182

Zatnerová llonfu mlékárna, Živnostensk banka" poboč-
nár. sp1. Mer. Kubová, ka Aš, Masaryková 39
Masarykova 44 2827 9389

.. JJT U

AUToDÍtN A
} nAvADIt A J. PLESKAČ
AŠ ' BoosBYDLToYA 169 .' TtsL B2B?
opravujeme auta, motocykly všech značek. Nabíjení a opraY&
okumutiítorrlr Vaše srětla a elektrické 'z.ahzelí k Yaší ploé
spoktrienosti opravíme. N av št i vte n.á s, b ud et e sp okoj eai.

p'



T
obecní, ad Seebers n

rr, Obeení rí ad'Steingriin n
- Prlto. Josef, tov. na st v-

kové ]a sfortovní zboží,
. nár. spr., Hazlov 127 1
:

Pfeifer Frant., obehod kolo-
'niální. nár. spr. Miloslav
Vejsada, Hazlov 3

Po.sádkové velitelství,
Hazlov 3t

Segent Stanislav, Poustka,
1 poštá, Hazlov 9
Rubner Josef, peka ství a

obchod koloniální, nár.
spr. Josef Bělohlrívek,
Hazlov, trv. spoj. Aš 12

Badmiiller Gustav. mech.
tkďc. ?,

Beck He man, textil. tov.,
nár. spr. Bláha Lad t1

Bergt4ann Bed ich, tkalc.,
záclony 9

Bloss a Sturm, mech. tkalc.,
nár. spr. Vykydal IiÍí 24'

Breit, drogerieo nár. spr'Ko_
l Lad. ?4

Ce]ní ad,,Pfgnnenstiel",
Rossbach I

Ču ík -Vlad, nár. spr. tov.
na likéry _ 

2,

s r ž nároďní bezpečnosti,
velitelsťví, stanico Hazlov,
trv. spoj. Aš t4

Stanice ČSD Hazlov 32

1;#ry lleuberg
t

(8-12, 14*tZi 9-10; 9-12\
st edna místní sítě ašské. Zapojení

. Úěastnické stanice:
Kurt MUDn, oddělení Íinanění

't
1edlejší t981

stráže

bezpečnosti]Í
les Neu-

1t
nár. spr.

)

škola Hazlov 19

, Neuberg 8
CeIní ail Griin í0
Meier AlÍré{' nár' spr. M.

Adler, Neuberg ?
Místní správní komise Grtiq

,6
Mísfní správní

Krugsreuth
Místní správní

Neuberg

Spr va státních' berg 27
Steinel Gustav v

Griin

Ú adovna eociálního poji-
štěnívAši : 10'Wagner F.<luard, závoď
elektrotechn., nár. spr.
Boh. Tesa ,Itraz:lov 27

Weigandt C.. tkaleovna,
náI. spr., Hazlov 22

TVeisbrod He man, tov. na
rukavice. fili lka, n6r.
spr., Hazlov 4

Wolf AlÍréd, autodílna ako-
yárna, nár. spr. Jos. Sou-
Lup, Hazlov 26

Krugsrouth
Sbor n rodní

Neuberg

,

komise ,

I
Z Íel A. K.. n r. spr. Božena

Černá, Neuber! t2

Hazlov

, (8-12, 14-18; 9-12;9-10)

Ú'ěastnické stanice
Ašs-k -spo itelna, pobočka Gtildner C. B., p ádelna,Hazlov I nar. spr.. Hazlov. trv.
Baier Jan, tov. na stávkové spoj At 2

zboží nár. spr., Hazlov 2 Golasctatd Adolf. železáí-
Bareuther Florian, truhlá - ství, n r. spr. Vécl. Ned-

ství, nár. spr. Petr Kuták, věd. Hazloí ?Hazlov ,2 Helmield velkostatek. nár.
Biederman4 A. V., tov. na 'spr., Hazlov I

pletené zboží, naf. spr. Jin-il ich o_nd ej, nár. spr.Hazlov , spojen ch lomtl, Hazlov
Biedermann Ed-- obchod j?

textilním zbožím,nár.spr. Kabát Hugo, Hazlov 3942l
- Jo_sef Smazal, Hazlov í2 Kola ík Jan' pila, nár. spr.
Biedermann Frant., tov. na Jarosl. Neáfěd, Hazlov_24

punčochy n r. spr., K hI" hostinec- nár. spr.
_ Hazlov _ Ď Váblav Titl, i{azlov 

_ tl
Brusch JoseÍ, eznictví a ho_ Městsk aď Hazlov 6

stinec., lá} sP. Jos. Vla- Nádvorník Stanisl., Hazlov
chovsk . Hazlov-' % 375 1?

Diirbeck Jan, prďej uhlí, obecní rí ad Hirschfeld 16
, nár. spr. Václav l(alouš, Obeení ad Ro'"-ersreuth

Hazlp'i

Bosobach
(8-2a; 9-12, 11-20; 9-12, 15-18)

Úěastnické stanice

Egelkraut Oswald, tov. ne
leonské zboží a br.ok ty,
nár. spr. Mašek Arnošt 22

Evangelick Íarní ad 3,
Frank Josef, tov. na sukna,

nár. spr. B. Polan, po -
edních hodinách trvďé

noě. zap. s Aší 2
Frank Jos., tov. na sukna,

nár. spr. B. Po]an 7a
Georg Dr. strojírna, nár.

spr. Smudek Jan 72

Giitz Max, tkalcovna, nár.
spr. Šparber Mil. ,1

Nár.spráVa Josef Frank
továrna na m dnÍ látky a iemná sukna

Rosgbach, tel. čÍsl,2 a 70 _ Telegromy: Fronk, Rossboďr, Č5R'

*

IL



Hendel Bed ich e slinové,
tov. na koberce a 1kalc.,
nér. spr.'WeisYl. a Jehlič_
ka Fr. ' tz

Místní sprívní konfuo
Friedeisreuth

Místní spr vní konise
Gottmánnssriin

Místní správíí komise
v Rossbachu

Místní správní komise
v Rossbachu. p edseda

Místní spr vní_komise
Thonbrunn

t$
,2

I

a*_,.. ,, ^^'u

t
Hendel F.

tov. na
d., 4ech. tkďc.'

n.áb'ytkové látky,
nar. spr. Bass K. a Fabín

19K.
HoÍnann Adolf' tkďc., n r.

91

I
ti

I'i

6T

45

,
77

44

7'

n

spr. Vykvdal Ji í ,0
Hotel 

'Kfiqs*, 
nrír. spr. Cti-

bor Josef 29
Hglel Mii{er Moa, n r. spr.

Kuěera Jos. _ 
9

Hrudka Alois, p ednosta
pošt. rí ., byt u

Hundhamrnq, stroj. ziltne .,
n r. spr. Honzík 39

Hundhammer, pletárna' nár.
spr. Šmeral - 79

iiekel Jan. zasílateství a
obcbod uhlím, nár. spr.
Pytlík Václarr ^ 1,

Miiller Bed ich, ov. na le-
onské zboží & brokátv.
nár. spr. ŠparberMitoslaí

Nádražní. ad
odd. Íinanění str žc

Friodersreuth
odd. finanční sf'áže

,,Ebmat", Rossbach
Odd. finanění stráže

v Rossbachu
Pistiak Emil, elektmtech-glE^r' vrgÁ!'

niqk- záuod,nár. spr. Ha_

Llhlig Dr. Antonín, léka í!
Ye ejn hovorna 91
Vocílka Fr.. závod uzen -

sk , nár. spr. 87
Yoit otto. zasílatelství, ob-

choduhlím' n r. spr. Šíma
Karel n

Vykuka Jos., technick rí-
edník l?

T[enzel Dn otokar, léka
Zrípadočeské elektr rny'

nrír. spr. Kosmák Joc. 62
ZapÍ, truhlá ství, uár. spr.

Havloviě Yaclav 2l

Rank

Lékárna, nár. spr. Brož A.
36

Lupáč Lad., kol<
chod, nár. spr.

koloni l. ob- spr. Pospíšil J. ,)
8t Pohl a spol, tkalcovna, n r.

spr. Zikmund St. ll
Posádka voj. Gottmanns-grtin I
P ednosta pošt. rí adu 9,

ROBERT:RICHTER
ToVÁRNA NA LIKÉRY A DEsTlLAcE

R'orrba ' č.,l]J lcllÍon !3

nrcK_y zavoo, nar. spr. .rte-
vel Jaroslav - tB

Ploss Jgn, zámeěnictví, nár.
sor. Posoíšil T_ íí

Maxa Ant61i1'. koloniál. ob_
ehod, nár. spr. ?8

Míst_ní sociální pojišťovna
vRossbachu'' iB

s

B i Uobelovén národní správa
|lvfu't lr trtrr'oi ďclrrť .''aÚ ' oÚÚ, !ít'

. ltorrbrÓ, iei|, 3, 76

Rauch VI., koloni lní ob-
chod. nár. spr. 2,

Richtei Robeit, tov. na li-
kéry, nár. spr. Ču ík Yl.

,,
Richter R. G., tkalcovna a

pletárna, n r. spr. Mašek
Arnošt ,2

Ritter Karel obchod st iž-
ním z,božím, n r. spr. Va-
ník Emil ,1

Rossbašsk kobereárna, nár.
sor. Weiss VI. 1í

Sack Kurt eznictví, n r.
spr. Jirorišek Fr. a Kop-
káně He man 46

s.N.B., po služebních hod.
trvalé noční zap. s Aší 17

Spo itelna města Rossbachu
18

Stiiss Karel, v robna likér 'n r. spr. Ču ík Vlad. 19
Struloviě Ludvík. papíruic-

tví. n r. spr. 8,
Štolfá Mitan, editel ,9
Tittl JoseÍ, tajem.'ík místní

správní komise, byt 6,

Uebelové b í., tov. na to-
berce, zríclony, pokr vky,
editel Feiel Fr. a Stolfa

Il{ilan, po 
-s"lužebních 

ho-
dinách trvalé noční za-
ooiení s Aší ,

Utibtilové b í.. tov. na ko-
berce- zácloív. ookr vkv-
nár. špr. iďiietc' Fejs!
Fr. Štolfa M. ?6

Uher Arnošt, n r. spr. pily

-'$
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Doporučujcmc k hoin nrivllěvé

modtrnl Gut'aÍnu . krvlrnu

Solonc Frant. AI, $oogevcltovc l4l - tcl. 3229- r d'^, i |,,*''r' 'Í,^'.t*w ' "{; 
"" 

"'-J " '

W Qn* pár. správce Íy Kellerovii Gertruda

koloniál, ovoce, zelenina lW* ?++, teleÍon 25

Ašc'tr$o po m e nté navšttvltl
l(tvlrnrt a rQ.t.urlot
..euzE;ŇKtJ''
Zitve ..Vldeí1ská kavárna"

. v národnl lprávě vuaolr"ílRa KŘAJCE

čegká domácÍ kuchyně / Denně hudba a tanec
Alr Masarykova tl tel' 2290

nár.správcp Íy Arnošt 5chárt6lAl' Trumarno\ra 86 _ tél. 2394
Procle| .t opravy psacÍch, počÍtacÍch a šÍcÍch

stro|Ů, |ÍzdnÍch kol a koěárkŮ.
opravy prováctÍme rychle a spolehllvě.

{rtr.-,ir {;rr' - t


